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 تسم اهلل الزمحه الزحيم
 ـــــامل

 
ق
ُ
 ــــ

 
 د

 
 ةــــــم

الحمٌد هلل الرحمن ، عٌلم القرآف ، خلق االنساف ،عٌلمو البياف ، كأتم الصبلة كالسبلـ على من أينًزؿ   
 عليو القرآف ، أفصح أىل الضاد ، كاآلؿ كالصحب الكراـ .

، أٌما بعد: فما من متلقو عند أكلى عتبات المعرفة إال ى     فا كأخطأ في جمع مفردة أك مفردة جمعو
كبعد السؤاؿ كالبحث يجد ضالتو،ككم من متصٌدرو لتدريس لغة القرآف،كآدابو أحوج الى تعٌلم ) الواحد 
كالجمع ( إليها من سواه،كالسٌيما في قاعة التدريس أك في حجرة األساتيذ...كاألسئلة تترل عليو 

ت المصادر كالمراجع لينٌقب عن سؤالو إال نيويًدرا، من أجل كاليبالي!بل اليػىٌهمي نفسو بمراجعة أما
الوقوؼ على الجواب الكافي لسؤالو الشافي، فضبلن عن اٌف خزائنىو خاكية منها؟ كمٌما يعٌمق الجراح أنو 

 يعيب على من إزدانٍت رفوؼ خزائنو بالكتب،ألنو يملك المكتبة الشاملة كماىي بشاملة.
 بن مسعدة المجاشعي بالوالء البلخي ثم البصرٌم المعركؼ باألخفشإٌف ) أبا الحسن سعيد     

االكسط ( كضع كتابان في النصف الثاني من القرف الثاني للهجرة سماه )معاني القرآف( كىو ثاني كتب 
معاني القرآف بعد كتاب الفراء.كقد راجعتو مٌرات، كسهرتي ليالي كتأبٌطتو أياما، كونو أنٌو أحد المصادر 

دة ذات االعتبار في معاني القرآف كإعرابو،فوقفت على نظرات ميصنِّفو الٌلغويٌة،كمما شدني إليو المعتم
أنٌو أحد مؤلفاتو المفقودة التي لم ييعثر عليها، كأفرده بالذكر أىل الفن منهم السيوطي في 

( المفقود،كعلٌني . كحسبي اف أليمَّ بما أكدعو في )الواحد كالجمع في القرآف الكريم(ِ)كىامعو (ُ)زاىره
 افي بحق من حقوقو.

كالموضوع ذك فائدة للناطقين بلغة القرآف كلغير الناطقين بها،فكاف البيٌد من إبانتو لما لو من      
مكانةو،كثناء أىل االختصاص على الموضوع،فانشرح لو صدرم،كعزمت،كتوكلت على اهلل راجيان 

 ًة كدارسيها فكاف ىذا البحث .التوفيق كالسداد كآمل اٍف أيفيد قٌراء العربيٌ 
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لقد قٌيض اهلل تعالى من جهابذة السلف كالخلف أصحاب الهمم لكٌل فنو كلوفو من الظواىر اللغويٌة     
القرآنٌية منها ظاىرةو ) الواحد كالجمع ( ... لسدِّ ثغرات ،كتوضيح مشكل، كدفع إيهاـ ،كتصويب 

للسماعي كالقياسي على حد سواء للبياف،معينهم أخطاء ،كتقعيد ،كترتيب ككضع معجم ،كذكر شواىد 
 القرآف الكريم ًسرُّ خلوًد لغًة الضاًد،

فجاءت المعاني ثرًيٌةن شافيةن كافيةن ... كلقد برز لخدمتو أفذاذ يشار إليهم بالبناف،كخيلِّدكا بأسفارىم     
لقرآف الكريم كىو أحد منهم األخفش. كحول كتابو )معاني القرآف( ديرر مسائل )الواحد كالجمع( في ا
 مؤلفاتو المفقودة،كهلًل دٌر مقولتو! ))الكتاب لمن أصلحو، كليس لمن أفسده ((.

ىذا كييعٌد معانيو من الكتب القٌيمة ، كمعينه طٌيب ثرمه لمن أراد االستزادة ، فهو أثر نفيس من     
جمع في القرآف الكريم( نفائسو تناكؿ فيو ظاىرة من الظواىر اللغويًٌة القرانٌيًة )الواحد كال

كالموضوع،صغيره في حجمو،كبيره في معناه غزيره في بابو،ال يعرؼ قىٍدرىهي إال من كقف عليو،كرغبةن في 
 اطبلع الدراسين كالقراء،كتعميمان،لنفعو كإحياءن لتراثنا المجيد رأيتي تناكلو.

وانبو،كأشاد بو ليفيد الكٌل على ككم من مصٌنف عمد إلى كضع ميصنَّفان أك حول كتابيو جانبان من ج    
 سواء في موضوع الواحد كالجمع،كاستقصوا منها السماعٌي كاقيستها في العربٌية.

كمن دكاعي االختيار علٌني أقدـ كأضع بين يدٌم المتلقٌي الآللئى المتناثرة التي أكدعها األخفش في     
ريبى من كتابًو المفقود الذم أتت عوادم الزمن صفحات معانيو للظواىر اللغوية القرآنية كنػيقىرِّبى ك نػىقٍ 

عليو من ضياع )الواحد كالجمع في القرآف الكريم(.كبو نقٌدـ خدمة للغة القرآف، كحٌق من حقوؽ 
 األخفش، مع بياف مكانة البحث في الدراسات اللغويٌة القرآنٌية...ذاكران الجهود في ىذا الموضوع.

ًرؽ من قضٌية )الواحد كالجمع في معاني القرآف الكريم( التي كتسعى ىذه الدراسة إلى جمع الػميتف 
ذكرىا بطريقة تطبيقٌيةو في كتابو )معاني القرآف( من حيث التعرؼ على ألفاظ الجمع التي كردت 
كمفردىا، كالوقوؼ على دالالتها التي اكتسبتها تلك األلفاظ،ككيف تناكؿ ىذه القضٌية؟ كىل يختلف 

 الزجاج؟عٌمن تناكلها كالفراء ك 
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كحاكؿ الباحث إحصاء كٌل المواضع التي كردٍت في معانيو،كالنظر فيها،كعسى أٍف تيقرِّب كتتطابق      
كتابو المفقود )الواحد كالجمع في القرآف الكريم( كتبين لنا أٌف األخفش يذكر صيغة الجمع، ثم يذكر 

ل للمفرد كالجمع نحو: )طفل، مفرده، كربػٌما يذكر أكثر من لفظة للمفرد كعن الجمع الذم ييستىعم
عدك، ظهير( ثم يتحٌدث عن التبادؿ بين االفراد كالجمع من االستعماؿ ، كيضع ضابطان أك قاعدة 

 للجمع أحيانا ، كيذكر التبادؿ بين المصدر كالجمع كقد يذكر داللة صيغة الجمع...
ثٌران ليعرضى بضاعتو من علـو كلقد إنطلىق األخفش من تفسير كتاب اهلل تعالى فاتىًخذىهي مجاالن     

 العربٌية،فتحدث عن الواحد كالجمع.
خطٌة البحث: أما خطٌة البحث فقد احتوت ىذه الدراسة على: مقٌدمةو...كمبحثين...ك خاتمة ك ثبت 

 المصادر ك المراجع المعتمدة.
ك منهج  أما المقدمة: ففيها دكاعي اختيار الموضوع ،كخطة البحث التي بنيت عليها ىذا البحث، 

 الدراسة في ىذا البحث 
 المبحث األكؿ: فقد كاف في التعريف باألخفش ككتابو)معاني القرآف ( ككاف على مطالب. 

 المطلب األكؿ: التعريف باألخفش كبياف مكانتو.
 المطلب الثاني: منهج األخفش في الواحد كالجمع في معاني القرآف. 

صتو في الواحد ك الجمع في معاني القرآف منسوقة على المبحثي الثاني: أما المبحث القاني فقد خص
 مطالبين : على ككاف آيات السور

 المطلب األكؿ: تمهيد. 
 المطلب الثاني: الواحد ك الجمع منسوقة على السور ك عددىا )ثبلث ك خمسوف( سورة.

 كأخيرا الخاتمة: ك فيها أىم النتائج ك التوصيات التي توٌصلى إليها الباحث. 
 للمصادر ك المراجع المعتمدة.كثبت  
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منهج الدراسة: إعتمد الباحث دراسة المنهجين: الوصفي التحليلٌي كاالستقراء التاـ، كاالحصائٌي. 
فالدراسة رصده للظاىرة اللغويًٌة في معاني القرآف فهي بحاجة إلى كصف تلك الظواىر في لٌغة القرآف 

 كترتيبها موضعيٌا بحسب مجالها الداللٌي 
اف افيد ببحثي ىذا قرآء العربٌية كدارسيها، كتقديم ماقٌدمو األخفش لجيلو خدمة للغة القرآف  آمل   

الكريم كدعوة إليجاد مباحث االعتناء كاالىتماـ كتدريسها. كعٌلنا قدمنا للمتلقي ما عتت عوادم 
 الزمن عليو من ضياع. 

 كاهلل تعالى أسأؿ:
 أٍف ييحًلٍل عيٍقدىةن مٍن ًلسىانًنا لًيفقو قوليناأٍف يعيننا على خدمة كتابو المعجز ..... ك 

ػنػػػا مػػػػػػا جػىػػػػػػًهػػػػػٍلػػػػنػػػػػا   ..... كاٍف ييػجًنبىنا الخطأ كالزىلىلى في القىوًؿ كالعى                      مىلً كأٍف يػػػػعػػػػلػِّػػمى
 إنٌو نًٍعمى المجيب كىو حسبنا كنعم الوكيل

 كآخر دعوانا
 اٍف الحمدي هلل رىبِّ العالمين.                                                                                   
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 املثحث األول
 الدراسة

 كتاته معاوي القزآنالتعزيف تاألخفش و: املطلة األول 
 أكال: التعريف باألخفش: 

فقد ذكر السيوطي في المزىر من العلماء السابقين ، لحق كتب التراجم النحوية لقب األخفش بكثيرت 
، كأشهرىم في أحدى عشرى نحويان من األخافش، ك زاد البعضي عددىم من بعد إلى خمسةى عشرى رجبلن 

 تاريخ الدرس النحوم ثبلثة ىم : 
 ىػ(ُٕٕسنة ) فىالمتو  (ّ)ر أبو الخطاب عبدالحميد بن عبد المجيدباألخفش األك: كلهم أ

 ىػ(ُّٓالمتوفى سنة ) (ْ)كاألخفش األصغر علي بن سليماف :كثانيهم 
ثم  يٌ خبالوالء البل المجاشعيٌ  مسعدةكسط أبو الحسن سعيد بن شهرىم كىو األخفش األأكثالثهم : 

  (ٓ)صرمٌ الب
ىػ( عند بعض َُِكتوفي أبو الحسن سنة )كلم تسعفنا المصادر بذكر تاريخ محدد لوالدتو 

 .ىػ(ُِٓف كفاتو سنة )أ كيذكر آخركف (ٔ)المؤرخين
ة أنٌو إذا أطلق لفظ األخفش دٌؿ على حاالن اصطبلحإنو صار من : " حتى إف السيوطي كاف يقوؿ 

كلعقيدة األخفش أثر كاضح في  .بألقابهم كمذاىبهم " كحده ، فاذا أرادكا غيره قٌيدكه سعدةسعيد بن م
قها ك كاف كصاحب الكٌشاؼ الزمخشرم تفسيراتو ك توجيهاتو فكاف االعتزاؿ ىو العقيدة التي يعتن

كاف أبو الحسن  كككبلىما يوجهاف كثيران من معاني اآليات التي تخالف عقيدتهما إلى ما يطابقهما 
، كعاش جيلَّ حياتو العلمية في  خمولى لبني مجاشع ابن داـر ، كتنحدر أصولو من بل ةعدسسعيد بن م

بو ين سبب تلقً عكالتذكر شيئان ،كتب التراجم    سعفناكالت أنو كاف يتردد إلى بغداد. البصرة ، غير
 ..تنطبق شفتاه. أم: ال (ٕ)إٍف كانت تذكر أنو أىٍجلىعي  باألخفش ، ك
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كاألخفش صفة مشبهو تدؿ على الثبوت لمن خفش بصره بالليل دكف النهار، كخفش الشخص ضعف 
غرت عينو كقعدت جفونو ببل بصره بالنور الشديد، فيبصر بالليل جوف النهار، كخىفشٍت عينو أم: ص

 (ٓ)كجع 
 كعيسى بن عمر ، كيونس ابن حبيب ،، فأخذ عن سيبويو، قد اتصل أبو الحسن بفحوؿ ىذا العلمك  

ي ، كأبو جرملو: المازني ، كال ذى مً لٍ كتػي  ك الكسائي ك الفراء ك غيرىمارم ،نصكأبي زيد األ كأبي عبيدة ،
أحفظ من أخذ عن سيبويو األخفش"، ككاف يناظره ليستفيد كغيرىم... قاؿ المبرد : " اشييحاتم ، كالر 

منو، كقدرة األخفش العلمية ترجع إلى شيوخ عصره المشهود لهم كأخذ عنهم اللغة بفركعها المختلفة 
ك كاف يجٌل شيوخو كيحترمهم. كىو أحد أئمة نحاة البصريين ، كنبغ عالمان في علـو العربية كخاصة في  

 كتاب سيبويو. 
األخفش : كثيرة تدؿ على عقلية علمٌية كاسعة ك صورة لجهده الدؤكب في العمل خدمة  *مصٌنفات

 للقرآف الكريم ،أفاد منها طبلب العلم على مر الزماف ك حازت على شهرة كاسعة.
 ، المزىر إنباه الركاة ( ٖ)* ثانيا:مصنفات األخفش : ،لؤلخفش تسعة عشر مصنفان ذكرت في الفهرست

 ،كلها فقدت إال أربعةن ك ىي : (ٗ)ألشباه ،النظائر ، ىمع الهوامع كا
ـ( ثم تولى طبعو أحمد راتب َُٕٗالقوافي : حققو د.عزة حسن ك طبعو في دمشق ) -ُ

 ـ(.ُْٕٗالنٌفاخ في دمشق )
 العركض : منو نسخة مخطوطة في مكتبة سيدم أحمد البدكم في جامع طنطة برقم  -ِ
 عى عشرةى ك رقة.( في سبعو ك عشرين صفحة في أرب ْٖٓٔ/عّٖ) خ -ّ
شرح أبيات المعاياة أك ما يسٌمى بػػ)أبيات المعاني( أك )معاني الشعر( ك منو نسخة منقوصة  -ْ

ال تزيد في عدد أكراقها على أربع ك ىي في مكتبة الفاتيكاف. فهرست مكتبة الفاتيكاف 
 .ْٓإلى  ِْالكتاب الرابع من ص  ٕٕٗرقم  َُٓ

 )تفسير معاني القرآف(: الذم حققو : -ٓ
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(تحقيق د.فائز فارس ُِٓمعانى القراف لؤلخفش األكسط سعيد بن مسعدة )ت  ( أ
 ـُُٖٗ/ ِالكوبى.   ط–

معانى القرآف لبلخفش سعيد بن مسعدة لبلخى المجاشعى دراسة كتحيق الدكتور  ( ب
 –ق ُِْْعبداالمير محمد امين الورد عالم الكتب بيركت الطبعة األكلى 

 ـ.ََِّ
سن المجاشعى بالوالء البلخى ثم البصرٌم معانى القرآف لؤلخفش البى الح ( ت

ق حققتو د.ىدل محمود ُِٓالمعركؼ باألخفش األكسط المتوفى في 
 ـ (مكتبة الخانجى القاىرة َُٗٗ-قُُُْ)ُقراعو ط

 * أما المصنفات المفقودة التي أتت عليها عوادم الزمن : 
صفات الغنم ك  -ٓ األربعة  -ْاالشتقاؽ  -ّالمقاييس في النحو  -ِاألكسط في النحو -ُ

 -َُالملوؾ   -ٗالقوافي   -ٖالمسائل الكبير    -ٕالمسائل الصغير     -ٔعبلجها كأسنانها   
الواحد  -ُٓالبسيط    -ُْالتصريف  -ُّمجموعة شعرًه   -ُِالمات القرآف  -ُُاألصوات 

 .ك الجمع في القرآف 
 لقزآن:معاوي ا مىهج األخفش يف الىاحد واجلمع يفاملطلة الثاوي: 

في معانيو من تفسير القرآف الكريم ، يتخذه مجاالن ثٌران ،ليعرض بضاعتو في علـو  ينطلق األخفش    
 العربٌية كيورد من الشعر العربٌي ما يقوم ىذا الفهم كيسدده.

كلقد تناكؿ فيو سور القرآف على ترتيبها في المصحف كلكنو لم يحافظ على التسمية المتداكلة     
 لسور القرآنية، فكاف يسمٌي بعضها بما تبدأ بو من كلمات.لبعض من ا

 سورة البلد: ال أقسم بهذا البلد . كسورة الليل: كالليل إذا يغشى . كسورة النبأ: عٌم يتساءلوف .  
 أك يسميها بكلمتها األكلى: فسورة القمر عنده: اقتربت . كسورة الملك: تبارؾ.

 لدل العلماء: فسورة التوبة: براءة . كسورة فاطر: المبلئكة.كقد يختار تسمية اخرل كلكنها معركفة 
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 كيتوقع الباحث أف ييلقي دراسة مفٌصلة على غرار ما كجد في )الفاتحة ك البقرة(.
كلكنو آثر االختصار في الدرس من ناحية ...كيعدُّ بعض اآليات أك )الكلمات( التي يراىا ميٍشكىلىةن 

 ها.فييدلي بدلوه في معناىا أك إعراب
كقد أقبل األخفش على دراسة القرآف كقد صٌح عزمو على أف يعطيو من جهده كثقافتو الشيء        

 الكثير ، كالنفس الطويل ، كبدأ على ىذا
فهو موقف أقرانو من المتقدمين الذين  -عليو الصبلة كالسبلـ -أٌما موقفو من حديث النبي        

ان في فصاحتو، كالنبي عليو الصبلة كالسبلـ عند الجميع رفضوا االستشهاد بو، كىم ال يعنوف شك
 أفصح من نطق بالضاد، ىذا كلم يرد في معاني األخفش حديث كاحد.

كلؤلخفش موقف من القراءات فوضع بعض المعايير التي تمٌسك بها في تقويم القراءة، كىي         
 لرسم المصحف ،مستقيم المعنى. مطابقة القراءات للغات العرب ، كمذاىب العربٌية ، كمطابقتها

كاألخفش يعرض مذاىب العرب كلهجات القبائل في المسألة التي يتناكلها بالدرس، فبل غرابة         
فلقد إتصل اتصاالن مباشران كغير مباشر بقبائل العرب، فركل عنها مشافهة اللهجات ك الوجوه التي 

بهذه الركاية. على عادة النحويين الذين يتهيأ لهم سارت عليها من سليقتها ، ككتابو )المعاني( مفعم 
 في عصرىم االٌتصاؿ...

كقد تكوف ركاية األخفش بطريق النقل عن مشايخو المتقدمين الذين خالطوا الفصحاء، ككتبوا عنهم.  
.  حتى إذا فرغ منها أثبت إختياره فهو يػىٍعرؼي كيعرضي لمذاىب القـو

لؤلخفش من أقدـ المصنَّفات التي كصلت إلينا مختٌصة بعلـو  ىذا كلعل كتاب )معاني القرآف(      
العربٌية بعد كتاب سيبويو. كيعني األخفش بدعم مذىبو في الدرس النحوم بالقرآف الكريم نفسو. فهو 
نادران ما يقٌرر قاعدة أك مذىبان لو من دكف أف يتبعو بآيات تقوم ما ذىب إليو ... كىذا يؤكد أٌف النحاة 

 ا ييعٌدكفى اللغة القرآنية مثاالن راقيان، كمحوران ثابتان تدكر عليو دراساتهم.بداىة كانو 
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كيتب النحو كال       كلؤلخفش موقف من الصناعة النحويٌة، ك ال ريبى أنٌو من شيوخ الصناعة ك أف ٌ
اآلراء سٌيما المتأخرة تذكر آراء كثيرة لؤلخفش، كتحكي انفراده بها من جماعتو البصريين أك أنٌو بهذه 

 يخرج من أقواؿ النحاة كافة.
كلم نجد صدل الجتهادات األخفش كال نجد ما يعطي ىذه اآلراء في معانيو. فضبلن عن أننا نجد      

في:        )شرح الكافية( مثبلن، مئات اآلراء التي يراىا الٌنحاة مذىبان لؤلخفش في مسائل مختلفة 
يعد ىذا األثر بحق ممثبلن حقيقيان التجاه الفٌراء كفلسفتو ،على خبلؼ طريقة الفٌراء في معانيو الذم 

النحويٌة. كالحقيقة يحسُّ الباحث أٌف األخفش على التفصيبلت البصريٌة فبل يشٌذ عنها كال يخرج عن 
األصوؿ التي أرساىا الخليل كسيبويو سول تفسير كاجتهادات فرعٌية يسيرة، دفعتوي إليها طبيعة ىذا 

 سألة الواحدة أكثر من رأمو كاحدو...العلم. كلو في الم
 كلقد عقد ابن جٌني في خصائصو بابان في اللفظين على المعنى الواحد، يبدكاف عند العالم متضادين، 

 .(َُ) كقاؿ:))كقد كاف أبو الحسن رٌكابان لهذا الثىبػىجى آخذان بو ((
ولو حينما ذكر حو : قللمفرد ن لفظةذكر مفرده ،كربٌما يذكر أكثر من ييذكر صيغة الجمع ثم  .ُ

ككاحدىم"الساًفر"مثل سورة:عبس فقاؿ:))چژ  ژ ڑچ  تعالى: قولو
ـى  سورة المائدة ، چگ ڦ  ڤڤ  ڤ   ڤ  چ.قاؿ تعالى:  (("الكاًفًر"ك"الكىفىرة" "كىحيرِّ

 ذلك" ككاحدىا "زيلىم" ك"زىلىمى" 
مفرد حديثًو  مثلباطٌراد بقياس الشبو، عحكمها  يتحٌدثقد ك   .ِ

ما"المىواًعز"فواحدتها "الماًعٍز"ك"الماًعزىةي" كالذكر .فأالمواعز
ك"ضىٍحب" ك"تاًجر" ك"  الواحد"ضاًئٍن"فيكوف"الضىأف"جماعة "الضاًئٍن"مثل"صاًحب

 چپ  ڤ    چك  چٻڤچ بعضهم تىٍجر"ككذلك "ماًعٍز"ك"مىٍعز".كقاؿ
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ٍه" مثلو االَّ "الضىاًئن" ك"الماًعز"مثل"خىاًدـ" ك"خىدىـ"،ك"حافً جماعة جعلو. االنغام سورة د" ك"حىفىدى
 الهاء. أيلحق فيو
  (ظهير،عدك)طفل،الحديث عن الجمع الذم يستمعل للمفرد ك الجمع نحو  .ّ

 . ﴾جماعةائجعل﴿ سورة : ألنور ، چائ   ائ  ەئ  ەئ ىئ   چ  قاؿ تعالى:

ۀ  ۀ     ہ  ہ  چ  تعالى: ولوالتبادؿ بين اإلفراد ك الجمع في االستعماؿ نحو : ق .ْ

كاجتزأ ، يريد: من الدكاب سورة: النحل ، چھ   ڭ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ
" أم: ما أتاني من الرجاؿ مثلو. ڤ  چ  تعالى: كعن قولو بالواحد كما تقوؿ: "ماأىتىاًني من رىجيلو

﴾ ڦ  فإف﴿ .البقرة سورةچڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   
ين. فإف لفظت بفعلو على معناه اللفظ بها لفظ كاحد، كيكوف جميعان في المعنى،كيكوف اثن

 فهو صحيح.
ی  ی  ی  ی  جئ  چ كإف جعلت فعلو على لفظو كاحدان فهو صحيح مما جاء من ذلك قولو 

 كقاؿ:سورة:البقرة   چحئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   
سورة:يونس  چڀ      ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  كقاؿسورة: االنعاـ ،  چحب      ېۉ  ې  ې  ېچ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ:كقاؿ

كجعل  ،﴾ مذكرڦ ﴾ فجعلو على اللفظ، ألف اللفظ في ﴿ٻ  ﴿:فقاؿ سورة األحزاب ، چٺ
 ﴾ على المعنى.  پ ﴾ ك﴿ پ﴿

 كضع ضابط أك قاعدة مثل األماني .. .ٓ
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ٹ      ٹ  ڤ     ٹچ  تعالى: ولوق كبلمو على  التبادؿ بين المصدر ك الجمع مثل .ٔ

جعلو  :))فقاؿاألنعاـ،  چڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ
 ((."الصٍُّبح ع﴾ جم ٹ  ٹ كبعضهم يقوؿ ﴿،مصدران من "أٍصبىحى" 

ائ  ەئ   ەئ  چ  ( في قولو تعالى:وئقد يذكر داللة صيغة الجمع كما في حديثو عن)  .ٕ

 أهل هم وإنما ها عشٌرته (ەئ) ( فـوئ، ) سورة : العلق چوئ  وئ     ۇئ  

" الَزبانًِ" واحدها: بعضهم فقال﴾ وئ ﴿ وأما. ومجلسه كانهم والنادي النادي

 بعضهم وقال. عمر بن عٌسى من" الزابِنَ " سمعت" الَزابِن: "بعضهم وقال
 مثل له واحد ال الذي الجمع من وتجعله هذا تعرف تكاد ال والعرب". الِزْبنٌِة"
  التكثٌر معنى فً ًءٌج وهذا. فَِرقا  : أي" أبابٌِل إِبِلًِ جاَءتْ : "تقول" أَبابٌِل"

 .(("َشعاِرٌر"و" َعبادٌِد" مثل
 ملثحث الثاويا

 اجلمع
ة على آيات السىر.

 
ىسىق

 
 الىاحد و اجلمع يف معاوي القزآن )لألخفش( م

 تمهيداملطلة األول :ال
تسعى ثراؤىا،كأثرٍت أها لغة راقية،ة بكثرة المفردات،كاتساع طرائق التعبير،ألنٌ توصف اللغة العربيٌ 

يفسر اللغة تفسيران يتناسب كأىمية الظواىر،كيكشف عٌما يكمن كراءىا  أفٌ  كيحاكؿ اللغومٌ  ا،ميعجمه
 كالمعلـو كالمجهوؿ، كالتأنيث، كالتذكير كمن مباحث التحويل في الصيغ الواحد كالجمع، من دكافع.

 كالمشتقات. 
لفظ مفرد كييراد بًو الجمع  ردي كقد يى  ىو المذكور كحده من اسم كفعل كحرؼ، :ك اإلفراد أك المفرد    

    (.ُُ) ألٌف )من سنن العرب ذكر الواحد ك المراد الجميعي (
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ك التثنية: صيغة مبنية من الواحد أك الواحدة، للداللة على اإلثنين أك اإلثنتين فهي : )ضمُّ اسم إلى 
 .                               (ُِ) اسم مثلًو ، كاشتقاقها مٍن ثني يثني (

لجمع: ىو االسم الموضوع لآلحاد المجتمع، فهو ضمُّ الشيء بتقريب بعضو من بعض فيقاؿ: ك ا
فهو تكرار الواحد . (ُّ) جمعتو فاجتمع )صيغة مبنٌية من الواحد للداللة على العدد الزائد على االثنين(

 ك مقدرٌان.بالعطف، كيدؿ على آحاد مقصودة بحركؼ مفردة بتغيير ما،كىذا التغيير قد يكوف ظاىران أ

فالظاىر منو جمع المذكر السالم، كجمع المؤنث السالم، كىذا بالحرؼ،كيكوف بالحركة نحو)أٍسده 
جمع أسىدٍ(، أك بالحركة كالحرؼ معان نحو رًجاؿ كغيرىؼ    كمنو التغيير المقٌدر نحو : فػيٍلك، أم: 

التكسير كليس لو أكزاف  )سيفنه جمع سفينة(. كيشتمل الواحد كالجمع معان. كيسمى ىذا النوع جمع
ثابتة، منها دالة على القٌلة، كمنها دالة على الكثرة، إف لم يكن على أكزاف الجموع،فهو اسم الجمع. 

كإٍف اقترف بتاء التأنيث جاز تذكيره ك تأنيثو نحو: )نخلةه كنخله( أك    نحو : )قوـه ، إبله ، ك رىطه...(
 .(ُْ)غلب عليو التذكير، فهو اسم جنس الجمع

كقد يفرد اللفظ ألنو مصدر أك إلرادة الجنس أك ألنٌو صفة اسم الجمع حمبلن، على اللفظ أك يأتي 
للمشاكلة،أك أٍف يىردى صفة لجمع غير العاقل، أك يكوف على تقدير مضاؼ محذكؼ، أك أف ينزؿ 

 الجمع منزلة المفرد كغير ذلك من األسباب الموجبة لو.
 ػػػػػػمع:فػػػػػػػي مػػػػعػػػاني الػػػقػرآف لؤلخفش المطلب الثاني:الػػػػواحػػد كالج

 كخمسػػػوف ( سػورة. منسوقةن على آيػػات السػوركعددىػا ) إحػدل                  

 كقد زعم البقرة  ،  چۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئ  جئ   ٹ ٹ چ كمن سورة  البقرة
ېئ   ېئ   ۈئ  ۈئ چكقاؿ الفراء: ،بعض المفسرين أف "السماء" جمع مثل "اللبن"

للمعنى المعركؼ أنهن سبع  چ ېئچ :فإف السماء في معنى جمع فقاؿ جئېئ  
ڤ  ڤ      ڦ  ٹ ٹ چ (ُٓ)سماكات ككذلك "االرض" يقع عليها ػ كىي كاحدة ػ الجمع
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﴾ اللفظ بها لفظ كاحد،  ڤ أف ﴿ چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   
و على معناه فهو صحيح. كإف فإف لفظت بفعل ،كيكوف جميعان في المعنى ، كيكوف اثنين

ی  ی  ی  ی  چ  جعلت فعلو على لفظو كاحدان فهو صحيح مما جاء من ذلك قولو 

جخ  حخ   چ  چحب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت    جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب

ٻ  ٻ    چ كقاؿ:﴿ (ُٕ)چٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ كقاؿ:   (ُٔ)چ مض  حسمخ  جس

﴾ فجعلو  ٻ فقاؿ ﴿ (ُٖ) چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ٺ
 ﴾ علىپ ﴾ ك﴿ پ ﴾ مذكر كجعل ﴿منى اللفظ، ألف اللفظ في ﴿عل

جعل "السمع" في لفظ كاحد ، چک    ک  ک  ک  گ  ڱ   چ قاؿ تعالى:(ُٗ)المعنى
ڀ  ٺ  ٺ  چ كىو جماعة ألف "السمع" قد يكوف جماعة كقد يكوف كاحدان كمثلو قولو  

  ہچ كقولو (َِ)چڀ      پٻ  ٻ  پ  پچ كمثلو قولو  چڤ    ٿٺ  ٺ  ٿ

                                         (ِِ) چۆئ  ۆئچ كقولو  (ُِ) چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    
 مه اجملاس

ٌ
 هذا تاب

كىو إنما ذكر سماء كاحدة، ألف ذكر  چۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئ  جئ   چ ما قولو أٌ ك       
للبن". فما كاف عليهن كٌلهٌن. كقد زعم بعض المفسرين أف "السماء" جمع مثل "ا "السماء" قد دؿ

﴾ فزعم بعضهم أف  ېئالجماعة جاز أف يجمع فقاؿ ﴿  كمعناه معنى لفظو لفظ الواحد
جمع مذكر كػ "الٌلبن". كلم نسمع ىذا من العرب كالتفسير (ِّ) چۈئ         ۇئەئ  وئ    وئچقولو

  (ِْ)األكؿ جيد
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 تاب الفعل  
ـي  چېئ       ىۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ىچ كأما قولو تعالى:  " كاحدتو فػ"الغما

طائر لم يسمع لو بواحد، كىو  كأما "السَّلول" فهو (ِٓ)"غمامةه" مثل "السَّحاب" كاحدتو "سىحابة"
شبيو أف يكوف كاحدة "سىلول" مثل جماعتو، كما قالوا: "ًدفٍػلىى" للواحد كالجماعة، ك"سيبلمىى" للواحد 

وا للجماعة: "حيبارىيىات"، كقاؿ بعضهم كالجماعة، كقد قالوا "سيبلميات" كقالوا "حيبىارىل" للواحد، كقال
قاؿ ،ك قاؿ بعضهم للواحد: )شيكاعاة(. (ِٔ)ك قالوا : "شيكاعىة" للواحد ك الجماعةللجماعة "حيبىارىل"

"البقًر" ليس بين الواحد كالجماعة ]فيو[ إال الهاء، فمن  نحو چپ  ڀ   ڀ  ڀ    ٿ  چتعالى 
ھ  چ  كقاؿ: (ِٖ)يقوؿ:"ىي البػيرُّ كالشعير" نم كمنهم يؤنثو، كمنهم من(ِٕ)العرب من يذكره 

فأنٌث على تلكى اللغة   ك قاؿ "باسقات" فجمع ألف المعنى  (ِٗ)چھ  ھ  ھ  ے  ے   
فذكر في لغة من ييذًٌكر (ُّ) چ ی   ىئ   ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ   ىئ  ىئچ . كقاؿ اهلل جل ثناؤه  (َّ)جماعة
 ﴿لمعنى معنى سحابات.كقاؿ:فجمع على المعنى ألف ا (ِّ)چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ  كقاؿ:

على المعنى  (ّْ)﴾مض     حسجخ  حخ   مخ  جس ﴿كقاؿ: (ّّ)﴾ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ
  (ّٓ)كاللفظ.

 (36) ( تاب اجلمع) 
كاف كاحده مثقبلن مثل: "بيٍخًتيَّة " ك "بخاًتٌي"  كأما تثقيل" األماًنٌي " فؤلف كاحدىا "أيمًنيَّة " ميثقَّل. ككلُّ ما

 "(ّٕ)فخفف چٺ  ٺ  ٹ  چ م فهو ميثػىقَّل. كقد قرأ بعضه
كذلك جائز ألف الجمع على غير كاحد ىو ينقص منو كيزاد فيو ، فأما "األثافي" فكلهم يخففها   -ُ

 القياس في تثقيلها ك كثيران، الشعر ك الكبلـ في يستعملونها ألنهم خففوىا كإنما مثقلوككاحده "أثفية" 



ى

ىمجلةىكلوةىالعلومىاالدالموة
ىدرادًةىوىجمعًاى(ىهـى512ت)ىىاألودطىلألخفشىالقرآنىمعانيىفيىوالجمعىالواحد

                                                    033                                  

 م7172أٌلول  72هـ  ـــ 7744ذي الحجة 74(   74) ددالع

                                                                                                        

 

  

ثافي ،أم : ال يتكلم بها إال مخففة في لساف العرب قاؿ األخفش : اعتزمت العربي أ،ك جائز 
 "األماًني". قولهم: "ًمفتاح" ك"مىفاًتح" في لساف العرب )فتحى( ك الجمعي مفاتيح  تخفيف )أًثٍف(.كمثل

، كفي "ًمٍعطاء" "مىعاط،  كمفاًتح أيضان. قاؿ األخفش:ىو مثل قولهم أماني ك أماف ييخفف ك ييشٌدد -ِ
معاطي. قاؿ األخفش : ىذا مثل قولهم مفاتيح ك مفاتح  في لساف العرب )عطا( ك قوـه معاطي كك 

 :(ّٖ)قاؿ األخفش ك أماني ك أماف ،ك نسبى إلى سيبويو أنو )ال يمتنع معاطي كأثافي(..
" فتثقل كقد قالوا في جماعة "المريض": "مرضى"  .(ّٗ)))قد سمعت بلعنبر تقوؿ: "صحاًرمى" ك"مىعاًطيى

ك"كيسالىى"،ألفَّ جمع )فػىٍعبلف(الذم بو علة قد يشارؾ جمع  كقالوا﴿أيسارىل﴾ فجعلوىا مثل "سكارىل"
قالوا  فىًعل" نحو: "حىًبطه" ك"حىٍبطى" ك"حيباطىى" ك"حىًبجه" ك"حىٍبجى" ك"حيباجى".كقد "فىًعيل" كجمع"
 (َْ) سىكارل: قالوا ﴿أيسارل﴾ كما

 م. ككاحد "اآلناًء" مقصور "إنىى" فاعل چۇ  ۆ       ۈ  چ:ٹ ٹ  كمن سورةآؿ عمراف
" كىو ساعاتي اللىٍيل كقاؿ بعضهم: "ًإٍني" كما   .(ِْ()ُْ)ترل ك"إنٍػوه

 األىلى" جماعة كلكنو قد يجمع  ألف چڱ  ڱ ې  ٹ ٹ چ كمن سورة  النساء":
ـه" فتجمع الجماعة فيقاؿ   : "أىٍىليوف" كما تقوؿ: "قػىٍوـه" ك"أقوا

  ( ّْ)چڄ  ڄ  ڄ    گچ كقاؿ 
فهذه الياء ياء جماعة فلذلك سكنت كىكذا  (ْْ)چۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۇئ  چ  فجمع. كقاؿ

 چڈ   ژ  ژ  ڑ  ٹ ٹ چ ك.(ْٓ)نصبها كجرىا بإسكاف الياء كذىبت النوف لئلضافة

 نكرة، أك كالبلـ االلف فيو اسم على اال تقع ال" نًٍعمى " ألف" الرَّجيل نًٍعمى " على ىذا فليس النساء: 
ـى : "قولك مثل على ىذا كلكن  مثل جماعة معنى في كاحد" الرىًفيقي "ك. الحاؿ على صبوتن" رىجيبلن  زىٍيده  كىري

 .(ْٕ( )ْٔ)"صىًديقه  لي ىيمٍ "
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  ـى ذلك"   چگ       ڤڤ  ڤ   ڤٹ ٹ چ  كمن سورة  المائدة يقوؿ: "كىحيرِّ
كقاؿ بعضهم  چگ    ڈڎ  ڎ  ڈچ : ٹ ٹ. (ْٖ)ككاحدىا "زيلىم" ك"زىلىمى"

كالٌشاةي"  البىًعيري  تقوؿ "ىىلىكى  ع "الرِّساًئلى" كماتجم ألفَّ "الرِّسالىةى" قد صوابه  "ًرساالتًو"ككل  
 .(ْٗ)الجماعة كالًدٍرىىمي" تريد الديناري  الناسى  ك"أٍىلىكى 

 فبعضهم يزعم أفَّ كاحده "أيٍسطيورىة"  چيئ  جب  حب   ٹ ٹ چ  كمن سورة  األنعاـ
 ،(َٓ)كبعضهم " ًإٌسطارىة "

.كقاؿ  (ُٓ)ًديد" ك"مىذاًكير" ك"أىبابًيل"أراهي إالٌ من الجمع الذم ليس لو كاحده نحو"عىبا كال
بعضهم:"كاحد األبابيل" : "إبِّيل"، كقاؿ بعضهم:"أبوؿ" مثل : "ًعجٍَّوؿ" كلم أجد العرب تعرفو لو 

.فأٌما"الشَّماًطيطي" فإنهم يزعموف أٌف كاحدهي "ًشٍمطاط".ككل ىذه لها كاحد إال أنو ليس (ِٓ)كاحدان 
كسمعت العرب الفصحاء يقولوف: "أىٍرسىلى . لمثاؿ اليكوف االجميعان يستعمل، كلم ييتكَّم بو ألف ىذا ا

 : قاؿ تعالى (ْٓ)يريدكف"جماعات" فلم يتكلٍم لها بواحد (ّٓ)ًإبًلىوي أىبابيلى"

  (ٔٓ) چ ڄ ٹ  ٹ چ .كبعضهم يقوؿ (ٓٓ)جعلو مصدران من "أٍصبىحى" چ ڄ ٹ  ٹ چ

 كما الباء فحذؼ. ًحسابو بً : أم چڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ      چكقاؿ  (ٕٓ)جماع "الصٍُّبح".
 جماعة" الحيٍسبافي "ك. يىًضلٌ  بمن أىٍعلىمي : أىمٍ  (ٖٓ)چىئ     ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ  من قولو حذفها

: أم  (ٗٓ) چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ  كمثلو ،)("شيٍهبىاف"ك" ًشهاب" مثل" الًحسابً "
  .(َٔ)بحساب

مثل "الشىًعير"  (ئِينالض  )فمهموز كىوجماع على غير كاحد.كيقاؿ  چ ڱ ٻ چ ا قولو تعالى:أمك 
  كىو جماعة "الضىٍأف" كاالنثى "ضائًنىة" كالجماعة:"الضىوىاًئًن".
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"فواحدتها "الماًعٍز"  "الًمٍعزىل"،فأما "المىواًعز كذلك ك ﴾ جمع على غير كاحد ڱ پ ك﴿
ًجر" مثل"صاًحب" ك"ضىٍحب" ك"تا كالماًعزىةي" كالذكر الواحد "ضاًئٍن"فيكوف"الضىأف" جماعة "الضاًئٍن"

ك" تىٍجر"ككذلك "ماًعٍز"ك"مىٍعز".كقاؿ بعضهم﴿ضأىٍف﴾ ك﴿مىعىز﴾ جعلو جماعة"الضىاًئن" 
ٍه" مثلو االَّ أيلحق فيو الهاء گ  گ  چ  كقاؿ:. (ُٔ)ك"الماًعز"مثل"خىاًدـ" ك"خىدىـ"،ك"حاًفد" ك"حىفىدى

  (ِٔ) كالجماعة. ألف "ىىليمَّ" قد تكوف للواحد كاالثنين چگ    ے  

 ٹ ٹ ألعراؼا  كمن سورة 
 رًيحه : "كتقوؿ" النىشيور" جماعة ألنَّها چىئ     ەئې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائچ  

ەئ   ەئ      چ :ٹ ٹ ك.(ّٔ)"نىٍشران "نىشىرىا" من" نىٍشرا" بعضهم كقاؿ". نيشير رياحه "ك" نىشيور

ك تفسيرىا "بالغدكات" كما تقوؿ : )آتيك طلوع الشمس( أم:في كقت طلوع الشمس ،كما  چۆئ
ك ىو مثل )آتيك في الصباح ك المساء( ك أما )اآلصاؿ(  (ْٔ) چں  ڻ  ڻ   چ قاؿ :

 (ٓٔ)"أىصيله" مثل: "األٍشرار" كاحدىا:" الشرًير" ك"األٍيمافي" كاحدتها: "اليىًميني"  فواحدىا:

  ڀ  ڀ     پٻ  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻ  ٻٹ ٹ چ  األنفاؿ  كمن سورة

  چ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ              ٿ  ٹ  ٺڀ  ڀ  ٺ
 (ٔٔ)الواحد من االنفال : النفلُ"

 فجمع على أدنى  چہ  ہ  ھ    ھ    ې   ٹ ٹ چ  التوبة -كمن سورة براءة
العدد ألف معناىا )األربعة( ك ذلك أف )األشهر( إنما تكوف إذا ذيًكرىت معها )الثبلثة( إلى 

 (ٕٔ))العشرة( فإذا لم تيذكر )الثبلثة( إلى )العشرة( فهي الشهور
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  فالًعين چڌ     چڃ         ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چٹ ٹ چ  يونس  كمن سورة 
( ًقطىعا) الناس عاٌمة كقاؿ. حيالو على اسمه " ًقٍطعه " كلكنو" الًقٍطعىة" جماعة ليس ألنو ساكنة

" الميٍظًلم" فيكوف كاحد" الًقٍطع" الف( ميٍظًلمان ) قولو األكؿ كيقوم" الًقٍطعىةً " جماعة بو يريدكف
". اللىٍيل"لػ حاال" ميظًلمان  نىٍجعىلي " كقالوا الجمع بو يعنوف" الًقطىع: "قالوا كالذين. صفتو من

 .(ٖٔ)الوجهين أىبٍػيىني  كاألىكَّؿي 

 يكوف": الضىٍيفى " ألىفَّ  چۋ    ۆڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆٹ ٹ چ  ىود  كمن سورة 
 ىذا"ك" جينيبه  ىىؤيالءً : "تقوؿ كما ضىٍيفي ىذا" ضىٍيفي ىؤالء: "تقوؿ. جماعة كيكوف كاحدا
ۓ     ۓہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےچ  .(ٗٔ)"عىديك   ىذا"ك" عىديك   ىؤالء"ك ،"جينيبه 

 ألنها چ﮹    ۓھ  ے       ے     چ كقاؿچ﮶ ﮷  ﮸        ﮹   ﮵﮲ ﮳  ﮴ 
 .(َٕ)"زيلىفٍ "ك" زيليفاته "ك" زيٍلفىة" تقوؿ جماعة

 ليس جماعة" ةي الًعصابى "ك" العيٍصبىةي "ك چی  ی  ىئ   ٹ ٹ چ  يوسف  كمن سورة 
 .(ُٕ)"الرٍَّىط"ك" القىٍوـ"كػ كاحد لها

 للجماعة" النىًجيَّ " فجعل﴾ڎ     ٿٿ  ٿ ﴿ كقاؿ چڎ     ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ 
 .(ِٕ)"صديق ًلي ىيمٍ : "قولك مثل

  يعني كلو كما تقوؿ "كل  ميٍنطلق" أم: كيلُّهيم.  چڄ           ڄ  ڇ  ٹ ٹ چ  كمن سورةالرعد
چ ك  چڃ   ڃ  چچ ك قاؿ  .(ّٕ)فواحدتها "راسية"ا  چڈ   ڱ  چ كقاؿ 

فجعلى )الغدك( يدؿ على الغداة كإنما )الغدك( فعله ،ك كذلك  (ْٕ چں  ڻ    
)اإلبكار( إنما ىو من )أبكر( )إبكاران( . ك الذين قالوا : )األٍبكار( احتجوا بأنهم جمعوا 
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كن ك ىو أيضان مصدر مثل )بيكىران( على )أبكار( ك )بيكىره( ال تجمع ألنو اسم ليس بمتم
)اإلبكار(. فأٌما الذين جمعوا فقالوا إنما جمعنا )بيكرةن( ك )غدكةن(. ك مثل )البيٍكرىةى( ك 

 .(ٕٓ) )الغيٍدكة( ال يجمع ىكذا. ال تجيء )فػيٍعلىةه( ك)أفعاؿ( ك إنما تجيء )فػيٍعلىةه( ك )فػيعىل(

 ڱ  ڱ  چ  آخر موضع كفي چڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ٹ ٹ چ إبراىيم   كمن سورة

" قػيلَّة"ك ،"ًجبلؿ"ك" جيٌلة: "تقوؿ كما" الخيلَّةً " لجماعة" الًخبلؿي " كًإنَّما (ٕٔ) چڻ  
 چپ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ كقولو .(ٕٕ)"ًقبلؿ"ك

كأنو قاؿى : )تشخص أبصاريىم   ﴾ ٻ ﴿على الحاؿ ك كذلك  ﴾ ٱ ﴿نصب 
)  چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ  ؿ : للجماعة كما قا (ٖٕ) مهطعين( ك جعل )الطىٍرؼى

﮲ ﮳   چ (ٕٗ)  چ ﮲ چ   ككاحد    چھ  ے  ے   ۓ  ۓ  
 (َٖ) صىفىد.

 كىو چ ٻ چ كقاؿ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ الحجر  كمن سورة 
 .(ُٖ)"الًعزىةي " كاحده" الًعزًينى " مثل" الًعضىةي " ك كاًحديهي " األىٍعضاء" من

  چھ  ھ  ھ   ڭۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ  ٹ ٹ كمن سورة  النحل 
 الرجاؿ من أتاني ما: أم" رىجيلو  من أىتاىًني ما: "كما تقوؿ بالواحد كاجتزأ الدكاب من: يريد
( چھ چ ك قاؿ :.(ِٖ)مثلو  .(ّٖ) ككاحدىا )النكثي

 چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ىئ  ٹ ٹ چ  الكهف  كمن سورة  
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 معنى على جعلو كلو. اللفظ في﴾  وئ    ﴿ لقولو ذلك جعل ألنو" آتتا" يقل كلم كاحد الفعل فجعل
 .(ْٖ)"آتػىتىا: "لقاؿ﴾  وئ ﴿ قولو

  قاؿ چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ    چچ  ٹ ٹ چ كمن سورة  مريم ﴿       

" الرىصىد" مثل كجماعة كاحدا يكوف" الًضدٌ " ألفَّ ﴾ ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
 .(ٖٓ)للجماعة اسما أيضان  الرَّصىدي  كيكوف"األىٍرصاد"ك

  فذكرى الشياطينى  چٻ    ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ  كمن سورة  األنبياء
"الشياطين يعصوف"  كليسوا من اإلنس إال أنهم مثلهم في الطاعة كالمعصية أالترل أنك تقوؿي

ن  ﴿ك  ﴾ي ُغوُصون   ﴿كالتقوؿ:"يػىٍعًصينى" كإنما جمع  ن  ﴿في اللفًظ كاحد ألف  ﴾م  في  ﴾م 
 (ٖٔ) المعنى لجماعةو.

  ےھ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھٹ ٹ چ  كمن سورة  الحج  

﮹ ﮺  ﮻  ﮼   ﮴ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮾     ﮽﮵ ﮶   ﮷  ﮸   

 (ٕٖ)".الصافَّة: "ككاحدتها﴾ ﮳﴿  كقاؿ چ﮿  ﯀  ﯁       

 ائ ﴿جعل  چى     ائ   ائ  ەئ  ەئ  ىئ     چ (ٖٖ) ٹ ٹ النور   كمن سورة﴾ 
بػيرى  كىيػيوىلُّوفى ﴿  جماعة كما قاؿ :   (ٖٗ)﴾الدُّ

 ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ        ڱ  ڱ  ڱ  ڱ        ٹ ٹ چ  الفرقاف   كمن سورة

ھ   ﴿ قاؿ چۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  
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 غير على لغة ًىي: "بعضهم كقاؿ" الهىائًد" ككاحدىم" اليػىهيود" مثل"* البىائًر" جماعة﴾ ے
 (َٗ)".بىشىر أىنٍػتيمٍ "ك" بىشىره  أىٍنتى " يقاؿ كما كاحد

  يس لهم كاحد من لفظهم مثل فجمع كل چڇ      ڇ  ڎ  چ  ٹ ٹالنمل  كمن سورة
 (ُٗ)" ذىٍكدو"

  جماعة "الٌشاًطئ" "الشىواًطئ"  چڦ  ڄ  ڄ       ڄ    ڇ  ٹ ٹ چ  كمن سورة القصص
 (ِٗ) كقاؿ بعضهم "شىٌط" كالجماعة "شيطيوطه".

 ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ھٹ ٹ چ  المبلئكة )فاطر(  كمن سورة

لجيدىًد" ىي ألواف الطرائق التيفيها مثل ك"الجيدىدي" كاحدتها "جيدَّةه" ك"ا چ﮲ ﮳  ﮴   
  (ّٗ)"الغيدَّة" كجماعتها "الغيدىدي" كلوكانت جماعة "الجىديًد" لكانت "الجيديد"

  ڱ :﴿ألف  چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ہ  ٹ ٹ چ الزمر  كمن سورة﴾ 
 في معنى جماعة.

  (ٓٗ)ك إف شئت جعلتو كاحدان مؤنثان  (ْٗ)چڀ  ٺ  ڤ   چ    :كقاؿ 

 فجمع على  چگ  گ  ڳ  ڳ   ۀ  ٹ ٹ چ  المؤمن )غافر( حم كمن سورة
                                      (ٔٗ) "الكيلَّ" ألف "الكيلَّ" مذكر معناه معنى الجماعة.

 جمع ألنو  چگ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ     ں  ٹ ٹ چ    حم الزخرؼ  كمن سورة 
 كاهلل -" أىسىاًكير: "فأراد لؤلسورة جمعا فجعلو چ أىساكرةچ بعضهم كقاؿ" أٍسوًرىة"ك"* أساكر"
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 التي الياء من عوضا الهاء فجعل (ٕٗ)"زىنىاًدقىة" قاؿ كما الياء من عوضا الهاء فجعل - أعلم
 (ٖٗ)".زىنىاًديق" في

 ﮳ۓ  ۓ ﮲ چ  قاؿ ثم چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ے  ٹ ٹ چ   الجاثية كمن سورة  

 فهو چک  ک  ک   گ  ک  چ  قاؿ قد ألنو فجمع چ﮴ ﮵   ﮶   ﮷ ﮸  ﮹     ې  
 ﴿ جعل كقد جماعة معنى كمعناىا كاحد لفظ في تجيء التي األشياء مثل جماعة فيمعنى
    چٹ  ڤ  ڤ  ٹٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ﴿( كقاؿ ۀ بمنزلة)﴾  ٿ

  (ََُ)﴾ٹ  ڤ  ڤ  ﴿ قاؿ ثم. كاحد لفظ في" الذم"فػ .(ٗٗ)

  ( معانى )الًحباؾ  (َُُ)كاًحدىا چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ  الذاريات  كمن سورة
 القرآف 

 چوئ   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئٹ ٹ چ  القمر   كمن سورة 
 (َُِ) فجعل للجماعة دبران كاحدا في اللفظ. چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ   چ  

  ڻ        ﴿ كقاؿ چں   ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ٹ ٹ چ  كمن سورة  الرحمن

ات آ".﴿الًكمُّ " ككاحدىا﴾ ڻ و  ات آ﴿ ( كقاؿُٖاآلية ) ﴾أ ف ن بن   ذ  و  : ككاحدىا﴾ أ ف ن بن   ذ 
  (َُّ)"الفىنىني "

 ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  چ  ٹ ٹ  الحشر كمن سورة

 كىو" لًينىة" ككاحدتو الجماعة في" اللٍَّوفً " من كىي چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 (َُْ) الياء. الى انقلبت قبلها ما انكسر لما كلكن النخل من ضرب
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 گ          ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  ٹ ٹ چ  الجمعة  كمن سورة

   چں  ں    ڻ  ڻ    ڻ   ڻ     ڱڳ   ڳ  ڳ         ڳ  ڱ       ڱ  ڱ  گگ  گ
( ك ﴾گ﴿قاؿ:  من  -كاهلل أعلم-يقوؿ:  چپ  پپ      ٹ    ٹ ٹ چك كاحدىا )السِّفري

 كنحو ،"أىساًطير"ك" أىبابيل" كنحو كاحد" األىٍسفارً "لػ يكوف ال النحويين بعض صبلة يـو الجمعة كقاؿ
 (َُٓ) .للمتمٌزؽ" ًمٍزؽه  ثػىٍوبه "ك الغزؿ، الردمء كىو" أٍكبىاشه  ثػىٍوبه : "لعربا قوؿ

 فجمع ألف "البىشىر" في ا چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ھ  ٹ ٹ چ التغابن   كمن سورة
 .(َُٔ)المعنى جماعة

 كما جماعة﴾ ىب  ﴿ فجعل چمب  ىب  يب    جس   ٹ ٹ چ الطبلؽ ك  كمن سورة 
 (َُٕ)اإًلًبل كجميعى  الشاءً  جميعى  عنيت كانت" كالبىًعيري  الشاةي  ىىلىكى : "تقوؿ

 فجعلو جماعة ألنهما چک  ک      گ      گ  گ  گ    ہ  ٹ ٹ چ  التحريم   كمن سورة
 .(َُٖ)اثناف من اثنين

 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڤٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤٹ ٹ چ  تبارؾ(( الملك  كمن سورة

 .(َُٗ)الطىبىق"﴾ ككاحدىا "ڤكقاؿ ﴿  چڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ       چ    ڄڄ   ڄ

  كىو" الرَّجىا" ككاحدىا چک       ڈڎ  ڎ  ڈٹ ٹ چ الحاقة  كمن سورة 
على المعنى ألف معنى "أىحىدو"  چگ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ .كمقصور

 .(َُُ)معنى جماعة

 چی  ی    ی          جئ  حئ   مئ  ٹ ٹ چ ك المعارج   كمن سورة 



ى

ىمجلةىكلوةىالعلومىاالدالموة
ىدرادًةىوىجمعًاى(ىهـى512ت)ىىاألودطىلألخفشىالقرآنىمعانيىفيىوالجمعىالواحد

                                                    030                                  

 م7172أٌلول  72هـ  ـــ 7744ذي الحجة 74(   74) ددالع

                                                                                                        

 

  

)مالكى قائمان( ك كاحدة "الًعزين" : الًعزىةي ،مثل"ثػيبىة"ك  كما تقوؿ  چىئ  يئ     جب  حب   خب  مب  چ 
 .(ُُُ)"ثيبين"

 كاحدىا "الفىجُّ" كىو الطريق چک  ک  گ   ٹ ٹ چ نوح   كمن سورة(ُُِ). 

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ٹ ٹ چ  كمن سورة  الجن

 .(ُُّ)كاحدىا: الشِّهابي  چ

  أم: على أىٍف نىٍجمعى .أم:   چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  ٹ ٹ چ  القيامة سورة كمن
 .(ُُْ) .ں كاحد "البػىنىاًف" : ك بػىلىى نىٍجمىعيها قاًدرًين

 ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ٹ ٹ چ اإلنساف  كمن سورة

  .(ُُٓ)"المىشىج: "كاحدىا ﴾ ەئ ﴿ ٹ چۇئ  ۆئ  

 جماعة جعلتو شئت اف﴾ ڦ       ڄ    ﴿ كقاؿ  چٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  چ 
 كاحدا مصدرا جعلتو شئت كاف". الفيليوس"ك" الفىٍلس" مثل" الكيٍفر" جماعة" الكيفيور" كجعلت" الشيٍكر"

 (ُُٔ)"خيركجا خىرىج"ك" قػيعيودا قػىعىد: "مثل جميع معنى في

  بعض العرب يجمع )الجماؿ(  ﴾ ڳ         ڳ  ڳ   ڳ ﴿ ٹ ٹ المرسبلت  سورة كمن
ؿ )الجيزيرات( ،ك قاؿ بعضهم )جهمىاالت( كليس يعرؼ ىذا على )الًجماالت( كما تقو 

 .(ُُٕ)الوجو

  ككاحدىا "اللِّفُّ ک   ک  ک  ﴿  ٹ ٹ  سورة  الٌنبىأكمن ﴾(ُُٖ).  



ى

ىمجلةىكلوةىالعلومىاالدالموة
ىدرادًةىوىجمعًاى(ىهـى512ت)ىىاألودطىلألخفشىالقرآنىمعانيىفيىوالجمعىالواحد

                                                    033                                  

 م7172أٌلول  72هـ  ـــ 7744ذي الحجة 74(   74) ددالع

                                                                                                        

 

  

  ككاحدىم "الساًفر" مثل  ژ  ژ     ڑ:﴿ ٹ ٹ  سورة  عبسكمن ﴾
رةي" جماعة ككاحدىم "الباٌر"ك "البػىرى  ﴾ڑ        ک         ک  ﴿ "الكاًفًر"ك"الكىفىرة" .كقاؿ

  .(ُُٗ)"األٍبرار"

 ك كاحدىا )العيشىراء( مثل ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ ٹ ٹالتكوير  كمن سورة ﴾
( للجميع فواحدىا )كانس( ك الجمع  چک    ک   ک  ٹ چ ك .)النيفساء( ك )الًنفىاسي

 .(َُِ) )كيٌنس(

 كاحده )السينينةي( ﴾ ڀٻ  ٻ   ﴿ ٹ ٹ التين  كمن سورة (ُُِ). 

 ۥەئ ﴿فػػػػػػػػػ چائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ      ۇئ  چ  ٹ ٹ  العلق   كمن سورة﴾ 
فقاؿ بعضهم :  ﴾وئ        ﴿ىا ىنا عشيرتو ك إنٌما ىم أىل النادم كالنادم مكانو ك مجلسو. ك أما  

سمعتي "الزابن" من عيسى بن عمر. كقاؿ بعضهم  .(ُِِ)كاحدىا "الزباني" ك قاؿ بعضهم : "الزابن"
ك تجعلو من الجمع الذم ال كاحد لو مثل )أبابيل( تقوؿ : "الزبًٍنيًة" .كالعرب ال تكاد تعرؼ ىذا 

 .(ُِّ)"جاءت إبًلي أبابيل" أم : ًفرىقان. ك ىذا يجيء في معنى التكثير مثل " عبادييد" ك "شعارير"

 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ     ﴿ ٹ ٹ القارعة   كمن سورة﴾  

 ڌ  ڎ ﴿ قولو كأما" الصُّوفىة"ك" الصيوؼ: "مثل" الًعٍهنىة: "ككاحدىا﴾ ڦ  ڦ  ﴿ قاؿ
 .(ُِْ).آية رأس ألنها بالهاء عليها السكت فؤلف بالهاء﴾ 

 ڇڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ ٹ ٹالنصر   كمن سورة  
 .(ُِٓ) .الفىٍوجي : كاحدىم
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 اخلامتة

 كبعد دراسة كجمع ظاىرة الواحد كالجمع في معاني القرآف لبلخفش مسجل بعض النتائج:     
فتة لبلنتباه آلم القرآف الكريم. كيػيعىٌد ظاىرة لغويٌة أسلوبٌية تفسيريٌة إفٌ ظاىرة )الواحد كالجمع( ال -ُ

قرآنٌية، كمظهر من مظاىر اإلعجاز البياني، كناطق يعٌبر عن المعاني كالمضامين، كالصور التي 
 تخاطب الوجداف كالعقوؿ، 

 ر الٌلغويٌة كمنها:كأفَّ التحوؿ في المبنى يصاحبو تحوؿ في المعنى كذات دالالت...كدراسة الظواى-ِ
)الواحد كالجمع( تكشف عن معاني المفردة كما تحتويها من تضمين، ألفَّ أىميتها في الكشف عن 

المضموف، كبياف إعجاز القرآف في حركفو، كأفعالو، كأسمائو...كلغة القرآف توصف بكثرة المفردات، 
رىٍت معاجمها...كيحاكؿ اللغوٌم أٍف يفسر كاتساع طرائق التعبير، النٌها لغة حٌية راقية، إتسع ثراؤىا، كأثػٍ 

 الٌلغة يتناسب كأىمية الظواىر، كيكشف عٌما يكمن كراءىا من دكافع...
 إٌف األخفش أشار إلى مسائل التحويل، كالظواىر اللغويٌة منها الواحد كالجمع في القرآف.-ّ
 سابقين، كأحد فرساف حلبتها...كلم يك األخفش يناؿ األكلٌية في االشارة إليها، كلكنو يػيعىٌد من ال-ْ

كنراه يجلي المعنى كيراعي فيو البياف كالوضوح، مستدالن بآيات على كفق ما يراه مناسبان، أك باألبيات 
الشعرية، كقد يجمعها معان...كطريقة تناكؿ األخفش للواحد كالجمع اإليجاز ككاف ذلك نتيجة ثمرة ما 

ال يمكن إنكارىا ككجدناه في مواضع محددة ينقل عنهم  جناه من سابقيو، فقد أفاد ممن سبقو فائدة
 من دكف أٍف يشير أك يلمح إليهم من مسائل...

كيعٌد بحثنا المتواضع ىذا مدخبلن للولوج إلى دراسة شاملة كعميقة متخٌصصة في كتاب معاني -ٓ
 القرآف لؤلخفش للمظاىر الواردة فيو منها )الواحد كالجمع في القرآف الكريم(.

م نجٍد أحدان قد استقصى كٌل مفردات)الواحد كالجمع(كغيرىا من المسائل اللغويٌة القرآنٌية في كل-ٔ 
تفسير معاني القرآف لؤلخفش...كلم يستقًص األخفش فيو كٌل مفردات )الواحد كالجمع في القرآف 
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.كبرأم ( سورة. كال في جميع آم سور القرآف..ُُْ( سورة من سور القرآف الػ)ُٓالكريم( إاٌل في )
الباحث عٌلة أحد دكاعي تأليف األخفش مصنَّفو المفقود)كتاب الواحد كالجمع في القرآف الكريم 

 (فضبلن عن مراد إبانتو لمكانتو في تفسير القرآف الكريم...
كيمكن القوؿ إٌف ىذه الدراسة التي تناكلها األخفش في معانيو، كالمسائل األيخىر في زمانو، كأثره -ٕ 

خرل التالية لو في الزمن ، تػيعىٌد أمثلة لما كانت عليو أذىاف الدارسين األكائل من في الكتب األ
صفاء...كال غرابةى أٍف عكفى الكثير في زمانو، كبعد مماتو بدراسة مصٌنفاتو، التي تػيعىدُّ عند أىل الصنعة 

 من الكتب القٌيمة المعتمدة المعتبرة...
االعتناء، كاالىتماـ، كالتدكين، كاإلشارة، كاإلشادة كما تصنيف األخفش كآخركف في البحث ك -ٖ  

بػ)الواحد كالجمع( درايةن كدراسةن..كلما حواه إالٌ داللة كاضحة على أىميتو في تفسير معاني القرآف، 
البل ىي من عادات القرآف، كمن المباحث التي يجب أٍف يػىليمَّ بها المتصدِّر لتفسير معاني 

 كنحن نفتقر إليها في أيامنا! القرآف..فما أحرانا بنا بو،
كفي ىذا البحث تطبيق...كفي كتب معاني القرآف عبلمات كاضحة، أك إشارات، كتنبيهات، -ٗ

كتلميحات، تشكل النواة األكلى في إقامة الدرس اللغوٌم التفسيرٌم...كلقد كسعَّ العلماء القوؿ فيها 
 بحثان...

تحليل لؤلساليب، كمناقشة أحواؿ صياغتها، كفي حدائق معاني القرآف لؤلخفش تحتاج الى  -َُ
كخصائص تراكيبها التي تحمل أنفاس، صاحبها بعد جمعها، كترتيبها، ككضع عناكين لها، لتلك 

المرحلة الحيويٌة كالنظر في تراث علماء كتب معاني القرآف، أك من عاصرىم من المتقدمين...كإفَّ 
امٍت عليها النواة، كالتي تػيعىدُّ دراسة كتب معاني القرآف اىتمامهم آت من أنٌو يعدُّ منشأ، كاالس الذم ق

مرحلة متقدمة، كمتميزة، كمٍعلمان مهمان من معالمها، كمن األصوؿ المهمة التي تحتاج الى المزيد من 
 المراجعة، ألنٌها الهىمىٍت الدراسين كثيران من األفكار، كالمسائل كالتراكيب كالدركس
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، كتػىٍقريبي ما أكدعو األخفش بمصنَّفو المفقود كعسى محاكلتنا ىذه تلبٌ      ي حاجة المتلقي كتػيقىرِّبي
)كتاب الواحد كالجمع في القرآف الكريم( التي أتت عليو عوادم الزمن...كلقد ناؿ األخفش شرؼ 

االىتماـ، كالدراسة، كالبحث الى يومنا ىذا... كتبقى مصنَّفاتو اىتماـ الباحثين كالدارسين، كمكاف 
 .البحث..

كغايتنا من البحث أٍف يكوف نواة كاشارة مضيئة، لما أكدعو األخفش تحت ظاىرة  تعدد األفعاؿ     
 في معانيو في ىذا الباب جمعا،ن كتبويبا، كتدريسان.

*كلقد كجد الباحث: أٌف ما أخذه األخفش في معانيو من كتاب )مجاز القرآف( ألبي عبيدة عمر بن 
( موضوعان.كأٌف مآخذ االخفش من كتاب سيبويو كثيره أيضا بلغت ِْ)المثنى كثير كقد بلغت مواضعو 

 ( مفادان.َّ)
ككقف الباحث على مآخذ لؤلخفش من سيبويو، كأبي عبيدة )معمر بن المثنى (، كمآخذ الفراء من 

 األخفش.
( مرة، فيكوف ّٔ( شاىدان شعريٌان كتكرر االستشهاد )ُِٖكبلغ معدؿ استشهاده )مجموع شواىد ( )

( موضوعان.كلو موقف خاص من القراءات، كاختياره من القراءات ُّٕونو إلى الشاىد من الشعر )كك
 مستندان الى ضوابط ثبلث.

*توصيات الباحث: إعطاء كإبراز مكانة كتب معاني القرآف في الدراسات األكلٌية في الجامعات، كبياف 
ء بالظواىر اللغويٌة االسلوبٌية التفسيريٌة كاستفاء بحوث الطلبة من مادتهم العلمية ... كمنها االعتنا

القرآنٌية، كالتحويل في النص القرآني كالتنقيب عنها في مظانِّها، كجمعها، كترتيبها، كتبويبها، 
 كتدريسها...كتقديمها للمتلقي خدمةن للقرآف كلغة الضاد.

،  كدعوتي: اٍف ينتفع الناشئوف كالدراسوف كالباحثوف بدراسة كتب معاني القرآف من كلِّ فنٍّ، كلوفو
.  كدرسو
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كلقد ناؿ األخفش شرؼ االىتماـ، كالدراسة، كالبحث الى يومنا ىذا، كتبقى مؤلفاتو، مكاف البحث، 
 كاىتماـ الباحثين كالدراسين.

 كرحم اهلل الفراء حين نعتو أحديىم بسٌيد أىل الٌلغة كأىل العربٌية 
 (ُِٔ) ( أٌما ما داـ األخفش يعيش فبل فقاؿ: )

  
 لهوامشا

                                                           

. تحقيق جاد ىػ(ُُٗ)ت ،لجبلؿ الدين محمد بن أبي بكر السيوطي :المزىر في علـو اللغة - 1
 ُْٗ/ِص القاىرة. -ُ/ط. الفضًل إبراىيم بوم كأالمولى ك البٌجاك 

ىػ( ُِّٕ) ُ/اف. طستصحيح محمد بدر النع،للسيوطي :ىمع الهوامع شرح جمع الجوامع - 2
 ِٕ/ُص السعادة بمصر. مطبعة

 ص ىػ( ُّْٖ،مصر)  مغرم بردثبن ليوسف  في ملوؾ بعد مصر كالقاىرة: النجـو الزاىرة - 3
ِ/ٖٔ. 
 .ْٓ،صىػ(َُُْللتنوخي، تحقيق د.عبد الفتاح الحلو الرياض )  :حويينتاريخ العلماء الن - 4
البي سعيد السيرافي في بيركت  :أخبار النحويين البصريين نظر في ترجمتو :ي - 5
 .َُٓصـ(ُّٔٗ)

 .ّٕ،صـ(ُّٕٗللزبيدم ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراىيم مصر ) :كطبقات النحويين    
 .ُٖٓص،ىػ(َُُْللتنوخي، تحقيق د.عبد الفتاح الحلو الرياض )  :النحويينكتاريخ العلماء     
 .ّٔ/ِصىػ(ُّٗٔتحقيق محمد أبو الفضل ابراىيم مصر ) ،للقفطي :كإنباه الركاة    
بغية الوعاة في طبقات اللغويين ،ك ِّٗ/َُ ىػ(ُِّٖالبن كثير، بيركت)  :كالبداية كالنهاية    

مطبعة  -(قُِّٔ) ُ/. طق(ُُٗ)ت بكر السيوطي جبلؿ الدين عبدالرحمن بن ابيل :كالنحاة
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  .(َٕص) مصرالسعادة 
 جبلؿ الدين محمد بن أبي بكر السيوطي،  تحقيق محمد جاد المولى :المزىر في علـو اللغة - 6

للسيوطي.  :. ك ىمع الهوامعّْٔ/ِ صـ(ُٖٓٗ -ىػ ُّٖٕمصر) كالبجاكم كأبى فضل ابراىيم 
. ك طبقات النحويين ِٕ/ُص ىػ( مطبعة السعادة بمصرُِّٕ) ُ/تصحيح محمد بدر النعساف. ط

 صـ(ُْٓٗالقاىرة ) /محمد بن الحسن الزبيدم. تحقيق محمد أبي الفضل إبراىيم. ط :ك اللغويين
ْٕ. 
 َٗٓ/ُالمصدر نفسو  - 7
  (قَّٖالمعركؼ بالنديم،المتوفى سنة) إسحاؽابى يعقوب محمد بن  : ألبى الفرجالفهرست - 8

 .َٔ،ّٖ،َِْ،صمة بالقاىرةمطبعة االستقا
 
ـ مطبعة دار ُٓٓٗالبي الفتح عثماف بن جني تحقيق محمد علي النجار  :ةخصائص العربيٌ  - 10

 الكتب المصرية في القاىرة.
ق( دار الشؤكف ِّٗ)ت الفتح بن جني، تحقيق علي النجار ة: ألبيالعربيٌ  فقو اللغة كسرٌ  - 11

 ُُِص.(ـُٗٗٗ)الثقافية، بغداد
ق( عالم الكتب، بيركت، مكتبة المتنبي، ّْٔ)ت ،البن يعيشلموفق الدين  ،فصل:شرح الم - 12

 .ُّٕ /ْ،ص ـ(ُُّٗالقاىرة،مصورة عن مطبعة القاىرة )
ق( المطبعة ّٕٗ)ت ،الزبيدم الحسينى محمد مرتضى  :جواىر القاموس فيتاج العركس  - 13

 َّْ/ٓصالخيرية، مصر.
ق(.تحقيق د.أحمد عبد الستار الجوارم ك ٗٔٔ)ت البن عصفور األشبيلي ينظر: المقٌرب: - 14

. ك شرح الرضي على الكافية: َِ/ِصـ(ُُٕٗ) -بغداد  -مطبعة العاني د.عبداهلل الجبورم، 
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كارتشاؼ ،ُُٕ/ُصـ(ُٖٓٗ( ،دار الكتب العلمٌية ،بيركت )ٖٔٔلرضى الدين اإلستربادم )ت
د.مصطفى أحمد النحاس ،مطبعة  ق( تحقيقْٕٓالضرب من لساف العرب: ألبي حٌياف األندلسي )ت

 .ُِٗ/ُ صـ(ُْٖٗ) ُالنسر الذىبي ،ط
ىػ(/تحقيق أحمد يوسف نجاتي َِٕللفراء )تالبي زكرياء زياد بن  معاني القرآف ك إعرابو: - 15

 .ِٓ/ُتراثناص ُٔٔٗلتأليف كالترجمة ـكمحمد علي النجار ،مطبعة دار الكتب المصرية 
 ِْ/َُ: يونسسورة  - 16
 ّْ/َُ: سيونسورة  - 17
          ُّ/ّّاالحزاب :  - 18
د.عبداألمير : لؤلخفش سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي/دراسة ك تحقيق  :معاني القرآف - 19

 .ُٔصـ(ََِىػ/ُِْْ) ُمحمد أمين الورد/عالم الكتب بيركت ط
 ّْ/ُّإبراىيم: - 20
 ْ/ْسورة النساء:  - 21
 ْٓ/ْٓسورة القمر:  - 22
 ُٖ/ُّ :المزملسورة  - 23
 .ُْٖصمعانى القرآف : لؤلخفش دراسة كالتحقيق د.عبداالمير محمد أمين الورد - 24
ىػ(. طبع دار بيركت /دار ُُٕىو رأم سيبويو )لساف العرب (:محمد بن مكـر بن منظور أالنصارم األفريقى )ت- 25

 ("شكخ"ُٔٓٗ/ُٓٓٗصادر)
حمد علم الدين الجندل مطابع الهيئة المصرية ىم تميم كاىل نجد ، ينظر اللهجات العربية في التراث : د.أ- 26

 .َُٓ ص ـ(القاىرةُٓٔٗالعامة للكتاب )
 ىم أىل الحجاز ، ينظر المصدر نفسو.- 27
 .ِٕٕ/ِص ينظر المصدر السابق ك الميزىر في علـو اللغة: لجبلؿ الدين السيوطي - 28
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 َُ/َٓ:سورة ؽ - 29

 ِّٕ،ص لؤلخفش :معاني القرآف -30
 ِْ/ِْ :سورة النور- 31
 ُِ/ُّ :سورة الرعد- 32
 ّْ/َُ :سورة يونس- 33
 ّْ/َُ :سورة يونس- 34
 ِّٖ ص : لبلخفشمعانى القرآف باب الجمع- 35
 َِٓص الصدر نفسو: - 36

 ِينظر جامع البياف عن تأكيل آم القرآف ألبي جعفر محمد بن جرير الطبرم تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم.ط 37-
. ك في الجامع ِْٔ/ ِص بعة مصطفى البابي الحلبي ك أكالده بمصرـ( شركة مكتبة ك مطُْٓٗىػ/ُّّٕ)

ك البحر المحيط ألثير الدين أبي عبداهلل محمد بن يوسف بن حٌياف األندلسي الغرناطي  ٓ/ ِألحكاـ القرآف للقرطبي 
 .ِٕٔ/ُ ،ص ىػ(ُِّٖمطبعة السعادة. القاىرة ) ُالجياني. ط

-
 .ُِٓمعانى القرآف باب الجمع  لبلخفش،ص 38
 .ِِٔمعانى القرآف لبلخفش ،ص - 39
أزىرم في اللساف ركاية عن الزجاج مطابقة لما ركاه األخفش إال في إبداؿ الباء بػ"في" ك بعد قاؿ  - 40

أنشد الجوىرم : "حلو ك مر كعطف القدح مٌرتو" كما في الصحاح "أنا" : كذا ركاه ابن األنبارم ك 
بػ"حلو ك مٌر كعطف اليل مٌرتو" ك في ديواف  َُّ/ُمطابق لما ركاه األخفش، كفي مجاز القرآف 

 ـ(: َُٓٗ-ُْٓٗطبعة دار الكتب المصرية ) ّٓ/ِالهذليين 
 حلٌو ك مٌر كعطف القدح مٌرتو      بكل إني حذاه الليل ينتعل

 بيت في القصيدة نفسها ىو: ّْ/ِكجاء في 
 ل الفضل.المسالك الثغرة اليقظاف كالئها          مشي الهلوؾ عليها الخيع
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كقد نقل ىذه اآلراء كلها في الصحاح ،صحاح اللغة )تاج اللغة ك صحاح العربية( إلسماعيل بن حماد 
 ىػ( ط.دار الكتاب العربي بمصر.ُّٕٕالجوىرم. تحقيق أحمد عبدالغفور عطا. )

 .َّٓص ,معانى القرآف: االخفش - 41

 ُُ/ْٖسورة الفتح:  - 42
 ٔ/ٔٔ :سورة التحريم - 43
 .ّٗٔص لؤلخفش :القرآفمعاني  - 44

 .ّٕٕص، لؤلخفش المصدر نفسو: - 45 
حاتم :دراسة ك تحقيق ،ألبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي :نقلو في مشكل إعراب القرآف -  46

بغداد  ّٖسلسة كتب التراث  –صالح الضامن. منشورات كزارة اإلعبلـ في الجمهورية العراقية 
نسوب للزجاج : تحقيق إبراىيم اإلبيارم .المؤسسة . ك إعراب القرآف المَِِ/ُ صـ(ُٕٓٗ)

كزارة الثقافة ك اإلرشاد القومي. ط  –سلسلة تراثنا  –المصرية العامة للتأليف ك الترجمة ك النشر 
 .ِِٕ/ٓ ص للقرطبي :. ك الجامع ألحكاـ القرآفَِٕ/ُصالقاىرة –ـ( ُّٔٗ)
 -زىرم. تحقيق مجموعة من الباحثينألبي منصور محمد بن أحمد األ :نقلو في تهذيب اللغة - 47

 ُِٗ/ُّ،ص تراثنا –القاىرة 
 .ّٕٖ، صلؤلخفش :القرآف معاني- 48
 :ك زاد المسير في علم التفسيرَْٓ/ٔ صللقرطبي  :نقلو بإجتزاء في الجامع ألحكاـ القرآف -49

 /ُألبي الفرج جماؿ الدين عبدالرحمن بن علي الجوزم القرشي البغدادم. المكتب اإلسبلمي ط
 .َُّ/ِصـ(ُْٔٗدمشق )

 :ك زاد المسير في علم التفسيرَْٓ/ٔ صللقرطبي  :نقلو بإجتزاء في الجامع ألحكاـ القرآف - 50
 /ُألبي الفرج جماؿ الدين عبدالرحمن بن علي الجوزم القرشي البغدادم. المكتب اإلسبلمي ط
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 ِّ/ّص ـ(ُْٔٗدمشق )
 .ُٗ/ّ،صالبن الجوزم :نقلو في زاد المسير - 51
 أبل للجوىرم. (لساف العرب)نقلو في الصحاح )أبل( ك عزاه في  - 52
 نقل في الصحاح "أبل". - 53
 َْٗ،ص لؤلخفش :معاني القرآف  -54
 ٓٓٓ/ُُ،صك جامع البياف للطبرم  ْٓ/ٕ،صللقرطبي :ينظر الجامع ألحكاـ القرآف - 55
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Summary 
   The phenomenon (single and plural) intriguing AVI Koran. The phenomenon of 
linguistic stylistic explanatory verses, and the manifestation of the miracle chart, 
the spokesman expressed the meanings and implications, and images that speak 
to conscience and minds, and that the shift in the building accompanied by a shift 
in the meaning of semantics ... and the study of linguistic phenomena including 
(one combination) reveal the meanings of the individual and their contents is 
included, because its importance in revealing the substance, and the statement of 
miracles of the Quran in the letters, and his actions, and his names ... and the 
language of the Koran described frequently vocabulary, and the breadth of 
methods of expression, because it is a living language upscale widened wealthier, 
and influenced Amaagmeha ... and trying to language that explains the language 
commensurate with the importance of the phenomena, and reveals what lies 
behind the motives  ...  
 The (Abba Hassan Saeed bin Masada Majasai allegiance Balkhi and visual known 
Balokhvh East) put a book in the second half of the second century of migration 
called it (Quran), the second-wrote the meanings of the Koran after the book 
Alafrai.oukd reviewed by times, and stayed up nights and Tobtth days, being a 
authorized sources relevant consideration in the meanings of the Qur'an and his 
expression, he stood on the linguistic reviews of his work, and Djatha study with 
her and what attracted me to him as one of the lost writings that have not been 
found, and Oferdh mentioning the people whom art Suyuti in Zahara and Hamah. 
Suffice to pain including deposited in the (single and plural in the Qur'an) lost, and 
publicly AVI against those rights. 
Perhaps we try this meet the needs of the recipient and closer, as filed Alokhvc 
lost Bmsnfe (per book and combine in the Koran) that brought him Awadi time ... 
and I've got Alokhvc honor of attention, study, and research to this day ... and the 
rest of his works the attention of  
researchers and scholars, and where to find 

 
 


